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Din redaktör når du

Slagrutan och material till nästa
Slagrutan nr 4 2018 sänder Du till
redaktören, Hästekasvägen 9. 451 96
Uddevalla
mejl redaktor@slagruta.org

Kontakta
för adressändringar
medlemsregister@slagruta.org
eller Anita på 0321-144 25

sms 0768 35 62 44
Publicerade författare i SLAGRUTAN ansvarar själva för innehållet i sina artiklar.

Slagrutan utkommer
Ansvarig utgivare: Olle Vesterberg
ordf@slagruta.org
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Redaktören förbehåller sig rätten att avkorta
och redigera insänt material.
Bidrag till tidningen och tips värda att bevakas mottages tacksamt. Vid insänt material
anges tydligt om det skall återsändas och om
namnet får publiceras.

Red. tackar innerligt fotografer och skribenter
angivna eller ej angivna vid foto/artikel, för
bidrag till detta nummer.

Ordföranden tar ordet
Nu har vi haft en lång varm sommar. Den har medfört uttorkning av
marken och skogarna. Där många
eldar har uppkommit på grund av
torkan som har gjort skogen mycket lättantändlig. Vattnet i brunnar
ocakttagelseh grundvattenmagasin har sjunkit oroväckande lågt.
Brunnar har fördjupats och nya har
borrats.
Man tycker det borde ha varit
högsäsong för vår verksamhet med
att leta vatten. Jag har dock inte
haft någon ökad efterfrågan. Hur
kan det hänga inhopp. Har man ny
tekniska hjälpmedel som är säkrare
och bättre än intuitiva sökmetoder. Jag läste någonstans att man
hade skannat grundvattenmagasin
från flygplan. Det verkar mycket
avancerat. Ny teknik har tydligen
tagit över.
Vi får ägna oss åt rening och

Återigen lite sent men det kanske
inte har så stor betydelse för detta
“mellannummer”.
Materialflödet från dig och andra
medlemmar är inte så stort men
jag har knyckt lite här och var
sådant jag tror kan intressera dig.
På sidan 9 finner du ett utdrag från
mobiltelefonhandlaren som säger
att mobiltelefoner är farliga. Kalle
som startat och drivit Maxicom är
numera pensionär men han fortsätter att bekämpa, för levande organismer, skadlige energier, främst
genom sitt nyhetsbrev.
Lite om bibeln på sidan 8. Bibeln
förkommer inte så ofta i Slagrutan.
Inte Koranen heller eller några
av andra religioners grundböcker.
Om det har med våra energier att
göra vet jag inte men jag tycker
boken är mycket intressant som
med arkeologi och vetenskapliga
metoder visar att händelser i gamla

avstörning av skadlig strålning
såsom currylinjer och belastade
miljöer och byggnader.
För mig har det blivit mer och mer
vanligt att jobba med tankekraft i
synnerhet när det gäller hus där det
har förkommit mycket vånda och
kanske övergrepp av olika slag.
Det går att rena så att det känns
som ett nybyggt hus. På det området finns hur mycket som helst att
göra. Det är dock väldigt få somförstår hur det hänger ihop. Skadlig
strålning från näten, vattenåder och
bergssprickor samt elen kan orsak
mycket negativ påverkan som i sin
tur sätter sig i väggar, möbler mm.
I ett sådant hus kan det vara mycket att jobba med. Även stadsmiljöer
kan behöva renas.
Jag tror det finns för få grundläggande kurser om hur man kan
använda pendel och slagruta. Man

kan ju tillexempel söka efter ens
persons aura och kontrollera om
den förändras av att stå på ett currykors. Det går också att hitta sjuka
organ och muskelspänning mm.
Det är mycket man kan använda
våra verktyg till. Efterhand kan det
också bli så att man inte behöver
några verktyg. Man kan känna allt
med händerna och/eller även utan
händerna.
Ju mer man håller på ju bättre och

testamentet inte är enbart myter.
Hur har du det med norska
språkunskaper. På sidorna 17 -19
kan du testa. Något ord ibland
kan kanske vara svårtydbart men
kanske vi bohusläningar har lättare
för norskan. Vi har ju varit både
danska och norska.
Det ställer frågan: Skall vi, SSF,
anordna Nordiskt slagrutemöte
nästa år?
Omslagbilden är ett av många
jätteträd i Sverige. Frågan blir hur
dessa träd växer i förhållande till
jordenergier av olika slag.
Slagrutan blir aldrig gammal så
därför ett par sidor från Slagrutan
nr 6 1996 på sid. 10--11.
			

Red.

Skriv som du vill.
Jag hör ibland när jag ber om
referat från kurser eller annat; Jag
kan inte stava. Jag skriver slarvigt.
Jag har svårt för att skriva.
Skriv hur du vill. Jag har två korrekturläsare som hjälper till med
stavning, ordföljder, avstavningar
med mera. Huvudsaken är att du
sänder in dina alster. Berättelser,
historier, tips, synpunkter.
Du behöver inte underteckna med
ditt namn men jag vill ha reda på
vem du är. Jag kanske behöver
fråga eller få kompletterat något.
Din redaktör
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som vanligt.
Nu hände något märkligt! Utanför cirkeln i c:a 90 °
Jordpuls -- Fädernas Gåtfulla Kraft.
vinkel mot huvudpulsen, började pendeln rotera igen.
På ena sidan medsols, på andra motsols! Pulsen var
delad i en positiv och en negativ laddning. Vi provade
Prisma-stenen
långt ut i omgivningarna den nya pulsen fanns där!
Hemma på Bispgården i Husaby har vi lokaliserat
Men tog jag bort bärnstenen från huvudpulsen, så
minst tre starka strömmar, som i nord-sydlig
försvann de nybildade strålarna. Våra förfäder kunde
riktning löper genom huset. Den västra gick förr
manipulera jordströmmarna. Det var en intressant
genom sängkammaren, men är numera med kopupptäckt!
partråd avledd från huset. Den mittersta går rakt
Därför var bärnstenen under brons- och järnåldern en
genom vardagsrummet och är en ständig källa till
så åtråvärd handelsvara uppifrån Östersjöns kuster
demonstration inför tvivlande eller förbluffade vän- ner till Medelhavsländerna. Stenens egenskaper som
ner.
strömfördelare var orsaken, inte bara dess skönhet.
Den tredje, som är mycket stark, går genom östra
En oslipad bärnsten är verkligen inte särskilt vacker i
delen av köket och matrummet. Den har oftast
jämförelse med andra lysande ädelstenar.
utsatts för familjens experimentlusta eftersom den
Grekerna kallade den gamla bärnstensvägen på Eurofinns inomhus. Man vill inte gärna stå ute i regn,
pas floder för Eridanusfloden, vilken ledde norrut till
blåst eller snö.
de "elektriska öarna". Kanske kallades de så, därför
Det var där vi började med pekare och pendel. Alla att man där kunde konsten att hantera jord-strömmarvåra vänner, med få undantag när, får här fina utna?
slag. Pulsen finns ständigt till hands då vi behöver
den.
Sakta rörde jag mig med pekare och pendel runt
Under semestern i Danmark fick jag en liten,
den “orörliga”cirkelytan. Kanske fler pulser bildats?
klargul bärnsten i gåva. Dels som minne, dels som Mycket riktigt: utslag på utslag noterades. Vi lade ut
experi-mentverktyg. Jag hade läst, att bärnsten,
märken på golvet och mätte de nya pulsernas riktagater och andra halvädelstenar påverkar telluriska ning. Det blev en vacker stjärna. 8 starka pulser bilströmmar. Men hur? Nyfikenheten var stor.
dades runt stenen, en åttauddig strålfigur, på ena sidan
En blåsig regndag tog jag min bärnsten med in till
negativ, på andra sidan prismat positiv. Varannan puls
matrummet och lade den mitt i "strömfåran". Pekplus, varannan minus. Utom på ett ställe, där två lika
arna hölls över bärnstenen. De stod helt stilla! Där pulser löper bredvid varandra. Jämför hur det är, när
de förut snurrat kraftigt, stod de nu orörliga inom
4 gifta par, 8 personer, skall placeras vid ett bord och
en cirkel runt bärnstenen på c:a 1,5 — 2 meter. Jag ett äkta par då alltid får sitta bredvid varandra.
rörde mig runt stenen i denna ring. Pekarna riktade
sig hela tiden envist in mot centrum. Gick jag utanför, började de rotera som vanligt. Pendeln togs
fram. Den hängde helt stilla över bärnstenen, bara
en svag darrning kunde kännas. Över hela cirkelytan var pendeln orörlig. Utan-för uppförde den sig

Ett nytt kapitel ur Ulla och John Hamiltons bok

Stenstjärnan i Torekov.
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MILJÖPÅVERKAN
Växter tycker normalt inte om
stark jordstrålning. De, som
trots allt växer på en negativ plats,
upp-visar ofta olika former av skador, t ex så kan toppen på ett träd
torka och en annan växt kan vara
förkrympt.
Professor Leif Floberg har bl. a.
givit ut en bok med många bilder
på skadade träd och buskar, som
växer på fel plats. Det finns också
växter, som tycker om att växa på
negativ jordstrålning.

jordstrålning är t ex humlor och
bin. Biodlare, som provat olika
placeringar, har märkt att honungsskörden ökat markant vid rätt
placering av bikuporna i förhållande till currylinjerna.

Thord Neumüller har studerat
grodyngel och sett att de kläcks
bäst i strålningsfria zoner.
Thord har även noterat att
djurstigar ofta följer jordstrålningslinjer.

Fåglar. De flesta verkar ogilla
negativ jordstrålning, undantag
tycks t ex vara ugglor, hackspettar
och många rovfåglar.

En del djur väljer negativa strålningszoner som viloplats, inte
bara katter utan även björnar, harar
och många ormar. Men de flesta av
våra tamdjur, t ex kor, hästar och
får, skyr strålningen och kan bli
sjuka av den.

Djur. Många känner till att katter
tycker om negativ jordstrålning och
ofta ligger där.

Insekter, som söker negativ

Hejsan,
Med slagrutan har jag upptäckt att det finns vissa tider, då omvärlden förändras, jag menar att “världen” blir negativ till ex.
under nattetid och mera positiv dagstid.
Det händer inte bara här i Sverige utan också i Norge och Finland.
Nu vill jag fråga slagrutefolket om dem också redan har mätt och
uppmärksammat sånt.
Med vänliga hälsningar. Monika

Dr Eduard Jenny, en schweizisk
forskare, har gjort försök på råttor
och hamstrar, där han placerade
burarna på dåliga respektive bra
platser och undersökte vad som
hänt med djuren. Han såg skillnad
på deras hälsa, aggressivitet, trivsel, tillväxthastighet av inopererad
cancer, förmåga att få ungar, deras
vikt mm.”
Ovanstående är klipp ur Slagrutan
nr 41. Resten av artikeln kan du
läsa på:
http://www.slagruta.org/slagrutan/
nr41.pdf
Har du inte tillgång till dator
så kan du höra av dig till mig så
kan jag skriva ut och sända dig.
Eller, om Slagrutan nr 41 finns
kvar i lager, kan jag sända den mot
portokostnad.
Redaktören, 0768 35 62 44

Svara gärna till redaktören så jag kan lägga in i
Slagrutan. Adress sidan 2.
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nu i den fjärde nivån, medan andra
delar av er kropp ligger kvar i den
“Ni befinner er i en tid på jorden där de nya energierna
tredje.
har slagit ned med full kraft.”
Så länge ni inte får med hela ert
Det står nedan och är Thots egen inledning till sin bok som presenterfysiska väsen kommer det att vara
ades i förra Slagrutan.
lite turbulent både inuti och utanför
Paula Rabenius, som lånar ut sin
ni behöver. Boken är ett verktyg till er. Att släppa taget om händelser
kropp till Thot, var ju med på koner att hela er själv och finna er egen och situationer som skapar stopp i
ventet. Jag har aldrig varit med om
era energiflöden, kan nu göras på
kraft. Genom att återta kontakten
någon transsession som åskådare
ett ögonblick. Skapa mål under de
med människor när Atlantis föll.
så det var mycket intressant att se
Ni är alla ljusindivider vars uppgift kommande månaderna, mål där
när Paula lämnade öve till Toth.
är att sprida och förmedla kunskap på detta ska ske och en gång för alla
Hur kroppshållning, röst och språk olika sätt. Mitt budskap till männis- klaras av. Det finns mänga sätt att
förändrades.
korna handlar om att hjälpa så många släppa taget om det ni inte längre
Toht hade en hel del att säga till
som möjligt inför transformationen. behöver. Jag ger er några verktyg
oss som rugängare. Han var ju gäst Den innebär att rena, rensa och hela att använda, men det finns inga rätt
hos oss på vårt konvent.
sig själv, öppna hjärtat, dra ned sin- eller fel. De nya feminina energierDet som jag uppfattade som mest
net, förändra tankebanorna och att ta na på Jorden är så kraftfulla att vi
itnressant var lite om kulturspridfram de kunskaper ni alla bär inom inte längre kan behålla våra samhälleliga strukturer, så behålla våra
ningen från Atlantis men också om er.
samhälleliga strukturer, så som de
åldern på pyramiderna som han
Det har varit en turbulent tid för
uppgav var 12.000 år eller mer.
människorna på Jorden, där era kän- ser ut idag. Många kommer att få
Pyramiderna i Bosnien är ju dater- slor ofta gått upp och ned. Tankarna klarhet i olika takt och puls. Det
räcker med att ni är medvetna om
ade mycket äldre än tidigare känt. är obalanserade, men detta gäller
att en förändring skett både fysiskt
Får du möjlighet att delta in någon även er fysiska kropp, era organ
och psykiskt i era kroppar och på
av Paulas sessioner så rekommen- och energier inom er. I era fysiska
derar jag dig att delta.
kroppar pågår utrensningar av olika Jorden för att ni ska kunna arbeta
utifrån er personliga plan — en
			
AO-n
slag, men allt sker som det ska, Ni
Paula skriver:
befinner er i en tid på jorden där de plan ni satt upp för er själva innan
ni gick in i den fysiska kroppen.
Thoth gick in i min energi
nya energierna har slagit ned med
Den nya tiden handlar om att renas,
första gången i juni 2009 på en
full kraft. Ibland strömmar dessa
trance-utecklingskurs i Malmö.
energier kraftfullt ned på Jorden och att nå sitt inre, öppna sitt hjärta
Detta blev starten på en mycket
ibland når de Jorden i en mild ström och dra ned sitt medvetande från
intressant och spännande resa. Han och påverkar er mindre kraftfullt. Ni hjärnan till hjärtat. Ni måste, för
säger själv att vi har en lång histo- har vid dessa tillfällen tid att anpassa att lyckas med detta, lära er någon
form av meditation och på detta
ria tillsammans bakom oss och att er efter energiförändringarna och de
sätt ta kontroll over hjärnvågorna
vårt samarbete i denna existens var påslag som när era kroppar. Ofta har
och styra dominansen av dessa när
dock era fysiska kroppar inte möjförutbestämd före min födelse.
som helst under dygnet, med hjälp
lighet att hinna synkroniseras med
‘INLEDNING AV THOTH
av ett andetag. Lära er att befinna
dessa frekvenser omedelbart.
Denna bok är min andra, skriven
er i alfa och theta, men även i delDet handlar om att synkroniseras,
via kroppen (Paula) och innehåller
jordas och balansera sig för att följa tanivåer utan att falla i sömn. Alla
alla verktyg som behövs för att ni
kan lära sig dessa tekniker mycket
med i förändringarna. Ju mer ni
ska utvecklas framåt på alla plan
rensar blockeringar, rädslor, präglin- snabbt och effektivt. Andningen är
och nivåer. Målet med denna bok
gar och erfarenheter som hindrar era en viktig faktor föra att lyckas med
är att hjälpa er att finna balans
energiflöden att rinna fritt i både den detta. Det är andningen som reglermellan himmel och jord, kunna stå
fysiska, mentala, psykiska och andli- ar dessa nivåer och talar om för ert
i er egen kraft och verka som de
ga kroppen, rensar och renar minnen fysiska väsen vilken frekvens som
Ljusmästare ni är. Det innebär inte
som hindrar era flöden, desto starkare ska vara dominerande för tillfället.
att ni måste arbeta med helande
Ni ska försöka undvika betanivåer,
kan ni stå i den nya kraften. Delar
eller gå i trance, utan att återta konav era fysiska väsen, era inre organ, som många människor idag tyvärr
takten med er själva och ert hjärta.
kommer höjas i frekvens i omgångar. befinner sig i dagligen, inte bara
Ni kan sedan via era egna kreativa
Detta innebär att det går upp och ned. vid fara. Dessa nivåer kan vara rent
förmågor finna de verktyg som just
Vissa delar av er befinner sig redan av skadliga för er.
Thot, genom Paula Rabenius, säger nedan
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På sidan här intill talar
Thot om nya anergier som
påverkar oss. Då finns
kanske anledning att fundera på de nya energierna
11-11 som nått oss i detta
århundrade.

Jag följde de första 8 energierna
fram till 2008. Nu blev jag nyfiken de senaste (eller sista 3) som
skulla nå oss efter aktivering 11
januari 1992. Den senaste och
troligen sista kom 121221.

I den sädesfältsfigur. som återger

11:11

i augusti 2010 är :11 inte lodrät,
förmodligen för att den ännu inte
nått oss.
I samma veva som denna figur
gjordes gick 11:11 och mayakalendern ihop för att avslutas vid
vintersolståndet 21 december 2012.

Svante Lindström har följt energierna genom åren och hans
anteckningar om de tre sista ser
du ovan. Vill du läsa mer så gå
in på
http://www.nvisible.com/
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Sidan 134-135 ur boken “men Bibeln hade rätt” av Werner Keller, utgiven 1957. Boken visar hur
arkeologi och forskning bekräftar berättelser ur gamla testamentet i Bibeln. Jag valde at ta med denna sida
här, dels då den talar om dösar, dels då den talar om jättar.

I den sakliga skildringen av framträngandet och striderna i Östjordanlandet har
inflätats en notis om en “gravkista, gjord
av basalt”, som tillhör en jätte, konung Og
i Basan (5 Mos. 3: 11). Den har vållat forskarna

många bekymmer. Men nu har detta gåtfulla och
högst egendomliga bibelställe fått en mycket naturlig
och frapperande förklaring. Bibeln påminner här
om en händelse, som sträcker sig långt tillbaka till
Kanaans grå forntid.
När vetenskapsmännen sökte i Jordanlandet efter
vittnesbörd om den bibliska historien, stötte de på
några egendomliga formationer av liknande slag som
de redan kände till från andra länder. Det gäller höga
stenar, som bildar en oval och täckts med ett väldigt
stenblock, de berömda stora stengravarna. De kallas
också för megalitgravar eller dösar. I Europa i Nordtyskland, Danmark, England, nordvästra
Frankrike och Sardinien har en del av dem bevarats.
De kallas även för “jättegravar” eller “jättehögar”.
Enär man träffar på dessa imponerande minnesmärken både i Indien, östra Asien och till och med
på Söderhavsöarna, anser man att de härstammar från
en stor folkvandring under en länge sedan svunnen
tid.
År 1918 upptäcker den tyske forskaren Gustav Dalman i närheten av nuvarande huvudstaden i Jordanien, Amman, en dös, som väcker ett oerhört uppseende, då den på ett förbluffande sätt tycks illustrera
en konkret notis i Bibeln. Amman ligger exakt på
samma plats som det gamla Rabba i Ammon. Om den
jättelike konungen Og heter det i 5 Mos. 3: 11: “Hans
gravkista, gjord av basalt, finnes, såsom känt är, i
Rabba i Ammons barns land; den är nio alnar lång
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och fyra alnar bred, alnen beräknad efter längden
av en mans underarm.” Även den dös Dalman hittar, stämmer något så när med dessa mått. Kistan
består av basalt, en gråsvart, järnhård stenart.
Det är en dylik gravplats som kan ligga till grund
för Bibelns beskrivning av jättekonungens kista.
Ytterligare forskningar har visat, att dessa dösar
är mycket vanliga i Palestina, speciellt i östjordanlandet norr om floden Jabbok, i det nuvarande
Ajlun. Åtskilligt över tusen av dessa urgamla minnesmärken reser sig över höglandets grova gräs.
Enligt Bibeln är landet ovanför Jabbok det rike,
där konung Og i Basan regerade, “Og, konungen
Basan, var den ende som fanns kvar av de sista rafaèrna” (5 Mos. 3: il). Det av Israel erövrade Basan
kallas också för rafaèrnas land (5 Mos. 3: 13).
Väster om Jordan träffar man på. sådana dösar bara
i trakten av Hebron. De spejare som Mose skickade ut från Kades, “drogo upp till Sydlandet och
kommo till Hebron Vi sågo där ock jättarna,
Anaks barn, av jättestammen” (4 Mos. 13: 23 a,
34 a). Det är tänkbart att de här sett de stengravar,
som man nu upptäckt i närheten av Druvdalen vid
Hebron.
Vilka dessa “jättar” egentligen var vet man ännu
inte. Troligen var det människor, som var större
till växten än den redan bofasta befolkningen vid
Jordan. Minnet av sådana “jätte”-människor har
tydligen hållits levande som en sensation och kan
på den vägen ha kommit in i Bibeln.
De väldiga stengravarna och berättelserna om jättarna är återigen ett vittnesbörd om den en gång
så skiftande historia, som utspelats i den smala
landremsan vid Medelhavskusten: Kanaans land.
Sedan urminnes tider har här oupphörligt vällt in
främmande folk, som alla lämnat spår efter sig.

Elektromagnetisk strålning.
rån olika håll kommer alltfler varningar och synF
punkter på olika hälsorisker som har anknytning
till den ökade mängden elektromagnetisk strålning i
vårt moderna samhälle. Ett problem är att man inte
gjort mycket noggranna studier om strålningens effekter på det biologiska livet överhuvudtaget.

e regler, lagar och förordningar som gäller för naD
tionen betr. eventuella risker som förknippas med
elektromagnetisk strålning beror på den kunskap som

råder på respektive nivå, riksdagen, regionen samt
kommunen. Någon svensk undersökning ligger inte
till grund för Sveriges ställningstagande utan man använder sig av en internationell organisation som säger
sig vara oberoende vilket man kan ha avvikande
uppfattning om. Denna organisation, ICNIRP, inriktar
sig på skadliga akuta effekter genom upphettning av
kroppsvätskor, termiska effekter. Några långvariga
kroniska effekter på biologiska organismer tycks inte
vara gjord av denna organisation. Man måste få veta
hur undersökningarna blivit utförda och vilka resultat
som erhållits.

verige och andra länder står inför stora utmanS
ingar såsom klimatproblematiken, förlust av
biologisk mångfald, miljöföroreningar av olika slag,

energiproblem m.m. Givetvis ställs allt högre krav på
våra politiker att prioritera i den mängd åtgärder som
måste genomföras, både ur resurssynpunkt men också
i vilken kronologisk ordning man måste åtgärda olika
anpassningar.

å det gäller kunskapskravet på våra riksdagspoliD
tiker så kan man givetvis ställa mycket höga krav
på utbildning även inom de vetenskaper som berör

fysik, kemi och biologi med allt vad det innehåller
eftersom man annars inte i tid genomför de åtgärder
som måste till för att vi skall erhålla ett hållbart,
jämlikt samhälle. Speciellt viktigt är det att den
kommande generationen, som måste kunna hantera
kommande utmaningar, har den kunskap som fodras
varför utbildningsfrågorna måste få särskilt utrymme.
Det är då av vikt att man bygger på god veteskaplig sed och inte på en mängd antagande som saknar
grund.

lektromagnetisk strålning, mobilmaster, mobiler
E
i skolan, trådlösa nätverk o.d. är frågor som
lokalpolitiker ställs inför. Att bemöta krav på tillgän-

gligheten på trådlös kommunikation ställer
speciellt stora krav på lokalpolitiker eftersom
samhällets syn på trådlös kommunikation i
hög grad styrs från riksnivå.

ildningsförvaltningen och BildningB
snämnden i Trelleborg säger att de har
läst rapporter som säger att elektromagnetisk

strålning är helt säker. Då är det givetvis
svårt för politiska företrädare för ett litet
parti att få till stånd att man bör använda
försiktighetsprincipen. Barnen kan inte själva
undvika störande strålning eftersom skolplikten även kräver närvaro i lokaler med elektromagnetisk strålning. Numera måste barnen
dessutom använda sig av trådlös anslutning
för själva undervisningen. Därmed har de
beslutande påtagit sig ett stort ansvar genom
att man påstått sig tagit del av rapporter som
visat att man i Sverige fastslagit att elektromagnetisk strålning inte på något sätt kan
orsaka kroniska skador på barnen.

jälv har jag påpekat och argumenterat
S
enligt denna skrivning i SBNAU i Trelleborg och inte fått gehör för farhågorna men
ett löfte att Samhällsbyggnadsförvaltningen
kontinuerligt skall följa upp problematiken
kring elektromagnetisk strålning

Ovanstående text är inledningen på Elektromagnetisk strålning på riks, regions och
lokal nivå, skriven av
Bertil Ohlsson. Trelleborg.
Artikeln omfattar 16 sidor med illustrationer.
P.g.a. omfattningen har jag inte lagt in den här
men den kommer strax in på www.slagruta.
org/lära mera.
Artikeln är tagen från nyhetsbrev från
kalle@maxicom.se
Kalle skriver: Bertil Olsson är bl a lokalpolitiker och har gjort denna skrift som information
till miljöpartiet i Trelleborg. Så här svarade jag
bl a om denna skrift:
Du lär vara den enda ”lokalpolitiker” i Sverige
som kan tänka i så stort omfång när det gäller
själva livet och livsmiljön (de politiker jag har
träffat och diskuterat med under mitt nu 74-åriga liv skulle inte förstå en enda mening i din
skrift, he-he)!
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Jag pratar ju biodling och jordenergier ibland. För
några nummer sedan av Slagrutan publicerade jag ett
reportage från en av åhörarna till pratet hos Sotenäs
biodlareförening. Därifrån är ovanstående kort taget av
Ingemar Nielsen.
Skribenten, medlem i biodlareföreningen, sände
samma referat till till sin tidning Biodlaren. Det infördes inte men strax efteråt kunde medlemmarna läsa
nedanstående i Bitidningen
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Det torde vara rimligt att redaktören för Bitidningen har denna inställning. Chefen för biforskningen i Uppsala har konstaterat att de energier,
såsom currylinjer, som vi sysslar med inte finns.
Då måste ju styrelse och redaktör för biodlarna ha
samma inställning.
Tack och lov så vet inte bina om detta.
Ställ dina bin i currykryss.
		
Agne Olausson

Bovis, vem var
det?

Det har vi ju skrivit om tidigare i
slagrutan.
Jag har lagt in bovisskalan här så
Du kan kopiera och ta med när
Du är ute och jobbar.
Lägg skalan där Du vill kolla.
På maten. I sängen. På magen. I
rummet. På läsken. På vattnet i
glaset.
Håll tanken på det Du vill kolla.
Pendla snett över skalan och följ
den.
Där pendeln går vinkelrätt mot
skalan har Du mätvärdet.
Eller följ skalan med en penna
eller blicken och håll pekaren i
andra handen. Där pekaren gör
utslag har Du mätvärdet.
Skalan är graderad i Ångström
men det har ingen betydelse för
oss.
0 = uruselt. Akta Dig.
6500 = Normalt. Ok. Varken +
eller - .
Ju högre i skalan Du kommer ju
bättre.
Använd Bovisskalan för att utvärdera energierna i text. Kan det
vara olika.
Har du inte skalan med dig fysiskt? Tänk den och se den framför dig. Tänk att du pendlar skalan
och följ skalan i ditt medvetande.
Det går troligen lika bra.
		

AO-n
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Har i dag besökt ”Häxberget” eller ”Bålberget” i Kramfors kommun.
Nu när jag kommit hem igen har en fundering/fråga uppstått hos mig.

Kan vi med slagrutans hjälp detektera andar eller väsen
på en plats där många, många varit tidigare och rensat ?
Om en plats rensats en gång hur kan man då finna samma energi igen?
Borde det då inte vara lugnt och stilla efter den första rensningen ?
Om det nu inte är så vad styr att man återigen kan finna samma energi ?
Är det annorlunda för andra saker, typ Curry, Hartman och andra linjer
eller figurer ??

Vi har som gåva fått ett parti böcker för utaktionering på konventet.
Det blir ju inte rättvist. De som inte åker på konventet har då ingen
chans att köpa.
Ovanstående är bara en liten del av alla böcker. Finns intresse så kan
materielförvaltaren fotografera och sända kort på vad som finns.
Böckerna kostar 50 kr st + porto.
Kontakt och beställning redaktor@slagruta.org eller 0768 35 62 44
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Nedanstående är naturligtvis reklam, men obetald. Redaktören tycker att informationen, klippt från SPF är så
intressant att alla medlemmar bör kunna ta del av den. Nu kan du fördjupa kunskap om PSI-spår genom att
titta in på
https://www.youtube.com/watch?v=rj8JoE5nM4Q&t=42s
Göte Andersson upptäckte psi-spåret 1987. Detta är ett parapsykologiskt experiment som undersökts
med strikt vetenskapliga metoder under trippelblinda försök kriterier av Prof Jens Tellefsen och Dr
Nils-Olof Jacobsson.
Göte Andersson har gjort många försök själv sedan undersökning som nu har repeteras med goda resultat. På videon berättar han själv om dessa experiment på ett föredrag hos SPF om sina egna undersökningar av PSI spåret.
Stöd SPF och bli medlem i Sälskapet för Parapsykologisk Forskning.
Du kan bli medlem i Sällskapet för Parapsykologisk Forskning och stödja oss att ordna fler föredrag både
med ledande forskare och intressanta föredrags hållare. Då håller du dig uppdaterad i den senaste forskningen inom detta nya expansiva forskningsområde.
Du kan själv vara med på föredragen men vi spelar även in dem och gör dem tillgängliga på SPF;s Youtubekanal. De kommer att beröra allt ifrån forskning kring telepati, clairvoyance, healing, nära-döden-upplevelser och andra fenomen.
Flera av fenomenen har fått stöd av forskningen, med statistiskt signifikanta resultat. De kan dock ännu inte
förklaras av det nuvarande vetenskapliga paradigmet, men det pågår fortlöpande försök att integrera parapsykologin i andra vetenskaper och att utvidga och komplettera den nuvarande världsbilden.
Välkommen att titta på videos utan kostnad och vi ser dig gärna som medlem.
Föredragen brukar hållas på Valhallavägen i Stockholm men när nu det inspelade materialet hålls tillgängligt
på youtube så kan det vara värt en stödavgift. Mer om sällskapet finner du på
http://parapsykologi.se

SSF:s filmkamera till salu.

Pris 400:- + porto.
Ryggsäck, kamera, laddare, sladd,
instruktionsbok enligt bilder.
agne.olausson@slagruta.org
0768 35 62 44
Fotohandlaren skriver: “Har kikat på
videokameran, verkar vara laddaren eller
själva porten för laddning som är kaputt.
Svårt att få tag i laddare. Men! Vi har
universalladdare för 499:- som man kan
ta ur och sätta batteriet i som jag provade,
det funkade fint. Kameran fungerar bra för
övrigt så det är nog den bästa lösningen.
Om man skulle hittat en originalladdare
ligger den nog på ungefär 800kr så detta
alternativet känns bäst tror jag.
Vänligen,
Jesper

SLAGRUTAN 2016 - 2
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Red har kopierat ur facebook:
”… Det enda djurliv i sandlådan utanför har varit
skränande björktrastföräldrar och en hare som brukar ligga och tryna invid staketet, alltid på samma
ställe. (Den där haren är förresten en rolig en. Den dök
upp första gången förra sommaren, och då trodde jag
först att det var en gammal leksak/tygtrasa som låg
slängd i sanden. Den ligger där hela dagarna, alldeles
stilla i flera timmar, tills någon liten telning stormar
in och gör anspråk på gungorna varpå haren förstås
raskt beslutar sig för att skutta till skogs. Häromdagen
kom ytterligare en hare in i sandlådan, och då blev det
slagsmål om vem som skulle få ligga på ”harplatsen”.
Till saken hör att sandlådan är stor, och dessutom finns
både en gräsmatta och en skogsdunge alldeles intill.
Jag menar, varför sova i en sandlåda, liksom?)”
—————————————————
Vi har också en hare i vår trädgård (i Tranås, Småland)
som brukar komma och sitta och trycka eller t.o.m.
lägga sig på samma fläck i timtal, året runt: på sommaren blir det en ”lega” i gräsmattan, och på vintern
blir det ett smält hål där i snön. Vi är också förundrade
över valet av plats: mitt utmed insidan av häcken på
husets framsida, med en liten villagata på andra sidan
häcken och vårt hus (med alla sovrum på den hussi-

Modern teknik till ”rutgängares” hjälp.
Kan vi som använder och arbetar
med slagruta som hjälpmedel ha
hjälp av den moderna GPS-tekniken ?
Mitt svar är definitivt JA.
Under vår nyss gjorda bilresa från
Njurunda till Helsingborg och åter
satt jag många gånger och funderade över om det fanns någon
ort/plats med intressanta ”energier”
där vi kunde ha rastat och testat
med slagrutan om vi bara vetat var.
Tänk vilken avkoppling!
Tänk att kunna testa och verifiera
eller förkasta kända och beskrivna
energier!
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dan) 5m framför sig. Detta har pågått rejält många
år, så det kan nog inte vara samma hare från början. Idag hade den med sig en mindre hare, förresten, som inte stannade så länge – kanske är det
så som denna magiska plats har gått i arv? Man
misstänker att de hittat ett sånt där ”kraftfältskors” och att de ligger och ”laddar” där – som i er
sandlåda, kanske? Kommer er hare ännu tillbaka
dit, förresten?
Hälsningar, Johan Hagman
Gunilla skriver: Hej Johan!
Så kul att höra att även ni har harar i daglega på
tomten. Det är kanske ett utbrett fenomen. Jag vet
inte varför de väljer sådana öppna, oskyddade och
i vårt tycke ljudutsatta platser. Kanske är det som
du säger, att det har något med kraftfältskors att
göra. Man kan bara spekulera.
Vi flyttade dessvärre ifrån lägenheten för 2,5 år
sedan så vi vet inte om haren eller dess ätteläggar
fortfarande frekventerar sandlådan. Numera bor
vi i villa och har harar på tomten, dock utan sand.
Inga daglegor, men de äter gärna upp mina växter.
Hälsningar
Gunilla

Tänk vilken intressant karta vi rutgängare skulle kunna skapa.
En annan hobby. Geocaching, har
GPS:en som hjälpmedel för att
finna utlagda ”skatter” på definierade ställen.
X och Y koordinater anger platsen
men med den felvisning som finns.
Att då kunna finna den mer exakta
platsen med slagrutan skulle vara
fantastiskt, eller…. Skulle det
fungera ?
Kan inte vi i Slagruteförbunder
göra vår tidning till ett forum
där vi kan uppge platsen för våra
fynd med X- och Y-koordinater
samt fyndets egenskaper som t.ex.
”kraftspiral” eller ”djävulshål” eller
”Horg” eller annat. Vi skulle även
ange vilket ”verktyg” vi använt
samt eventuell frekvens vi kännt.

Fältet är vidöppet för idéer som
kan föra oss framåt. Låt oss tänka
och testa för att utveckla ”rutgängeriet”.
Hälsningar
Bernth Lindfors
Njurunda
Javisst. Sänd dina koordinater med
beskrivning till
redaktor@slagruta.org
till Redaktören, Hästekasvägen 9.
451 96 Uddevalla
Vi sätter av en sida, eller mer om
det behövs.
		
Red.

Nordiskt slagrutemöte.
Efter uppehåll några år tog i år
våra norska vänner initiativ till
gemensamt möte i Halden. Vi
blev inte så många men bättre
med kvalitet än kvantitet

Fredag kväll höll Trond föredrag
om sina upptäkter enligt nedan.
Vad kan det komma sig att vi har
stensättningar längs kusten från
Östfold i Norge till långt ner i Portugal? Lördag och söndag ägnades
åt utfärder med rekognoseringar i
fält. Vi avslutade på Hunn-fältet
med des många och olika stensättningar. S.k dommarringar.
Runda stensättningar med och utan
stenlagdbotten. Hällristningar. Och
en massa annat och troligen en del
ännu inte upptäckt.

Rette linjer i hellige
landskap, del 1

Trond Jacobsen trond.jacobsen@
halden.net +47 918 32 6726
Helt fra de første menneskene
etter istiden innvandret til det
som tusenvis år senere skulle bli
Norge, har vi både påvirket og
latt oss påvirke av landskapet
rundt oss. Nå i 2018 EVT er det
i landskapet fremdeles utallige
historiske bevis i form av hellekister, dysser, røyser, hauger og
avanserte steinkonstruksjoner på
at de som kom før oss ikke bare
hadde et velfungerende samfunn,
- men også hadde omfattende
kunnskap om både astronomi og
geometri.
Vi vet ikke hvem de første var,
ei heller hva de kalte seg selv.
De etterlot seg ikke noe språk og
antagelig heller ikke noen nedtegnelser om sitt folk. Nærmest alt av
skinn, ben og tre som de lagde og
brukte, er for lengst smuldret bort
av tiden, det som gjenstår er de

mange megalittkonstruksjonene og
steinmonumentene.
DNA spor forteller at mange av de
første her Skandinavia kom øst fra.
Senere kom det stammer og hele
folkegrupper sydfra. Vi har mistet
mer kunnskap om deres liv enn vi
noen gang kommer til å skaffe oss
ved arkeologiske undersøkelser.
Arkeologi er en ødeleggende vitenskap, - det må rives ned, graves
opp, demonteres og plukkes fra
hverandre små biter i et forsøk på
å skaffe seg kunnskap og informasjon om fortiden og dens mysterier.
Det som synes skjult for oss for
alltid er hvordan våre formødre og
forfedre tenkte og trodde om seg
selv og sine omgivelser. Men det
er mange små spor og ledetråder
som kan hjelpe oss til større innsikt
både i vår historie og i oss selv.
Vi som moderne mennesker kan ha
problem med å sette oss inn i hvordan det må være å leve i et samfunn hvor det ikke skiller mellom
dagligliv og åndsliv, hvor det ikke
skiller mellom natur og kultur. Vi
plass erer våre døde under bakken,
de plasserte rester av sine døde i
monumentale røyser og hauger på
åser og fjellkammer der hvor alle
kunne se. For de som kom før
oss var ikke bare sola og stjernene
punkter av lys på himmelen, men
gudinner og guder som brakte liv, og vekst i grøden på jordene.
For de var alt en enhet som levde i
samspill på godt og vondt.
Slik tenkte de også når de anla sine
rituelle hellige plasser. De mange
gravrøysene er anlagt der solen
sees når den går ned i havet og der
solen på sin vandring over himmelen kan settes i sammenheng
med årstider og rett for offerfester
og praktiske handlinger.
Hva som faktisk menes med ordet
og begrepet grav, når vi for eksempel snakker om gravrøys og
gravhaug, er ikke sikkert er det
samme som når vi tenker på en
kirkegård. Mye tyder på at det
hellige stedet som de valgte ut, i

seg selv besitter en stor kraft, - og
at de ofte få menneskelige restene
som finnes i nedlagte krukker kun
var ment å forsterke denne kraften.
For det er overaskende ofte at det i
de mange megalittkonstruksjoner,
steinsirkler og steinsettinger er uten
spor av hva vi oppfatter som begravelsested, - og ikke inneholder
noen form for menneskelige rester
i det hele tatt. Og til stor undring
for mange arkeologer viser det
seg også at det ofte ikke var menneskerester i krukkene som ble satt
ned i steinsirkelene, - men rester av
dyr som ulv og bjørn. Det siste er
det mange eksempel av på Gunnarstorp i Østfold. Gunnarstorp er
et hellig sted som ble brukt til riter
og religiøse handlinger under en
periode på mye over tusen år.
Våre forfedre må ha hatt omfattende kunnskap om gangen i
årstidene. Derfor var de også i
kontroll over de «rette» datoer for å
så, høste, slakte, tørke og legge opp
vinterforsyninger. Ved hjelp av kalenderen viste de når det var trygt å
gå på isen, når det var tid for å sette
garn og «steng» etter laksen som
var på vei inn fjorden Det enkle
faktum at vi fremdeles er her, er et
bevis på at de som befolket landet
etter istiden ikke mislyktes, men
var deltagere i en suksess historie.
For å skaffe seg denne kunnskapen
må de ha hatt kalendere. Det er
ikke vanskelig å bygge en slik
kalender basert på solens gang over
himmelen. Dette kommer vi tilbake
til i en senere del der vi lar gammel
visdom om solgudinnen og moderne forskning gå hånd i hånd.
Så lagt i denne artikkelen lurer
du sikkert på hva dette har med
kvistgjengeri å gjøre? Kanskje alt, kanskje ingen ting! Men, - like sikkert som at våre forfedre var i besittelse av både kunnskap og evner
til å løse kompliserte oppgaver, er
at de også i mye større grad enn
de aller fleste av oss moderne og
opplyste mennesker, var i stand til
å sanse landskapet de befant seg
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i. Landskapet var for dem ikke
bare farger og form, stein, himmel og hav. Landskapet snakket til
de på en måte som vanskelig lar
seg forstå for oss i vår kompakte
høyteknologiske hverdag.
I dag lever vi i omgivelser som er
badet i elektromagnetisk stråling.
Den største påvirkeren er fra 50Hz
lysnettet. Men alt som er koblet
til vekselstrøm eller som genererer vekselstrøm omgir seg med
et elektrisk og magnetisk felt.
Dette eksterne feltet dekker til og
maskerer jordens eget naturlige
elektromagnetiske felt.
Jordens eget elektromagnetiske
felt, Schumann resonansene, er
dynamisk og varierer i frekvens i
smale definerte «bånd» fra 7.8Hz
og høyere. Disse dynamiske resonansene virker sammen med det
geomagnetiske feltet som jorden
omgir seg med, dette er det feltet
vi bruker når vi finner retninger
med hjelp av et kompass. Disse
to magnetfeltene virker sammen
med et tredje. Dette tredje feltet
er vanskeligere å definere, men er
antatt ved hjelp av eksperimentell
forskning å være koblet sammen
med tektonisk aktivitet i jordens
mantel som genererer lyd og akustiske trykkbølger under det hørbare
området, såkalt infralyd.
Ved bestemte steder, ikke som
fikserte punkter, men nærmere
forklart som områder med uklare
og variable grenser, finnes det
rundt omkring i naturen plasser der
disse kreftene har forsterket innvirkning på alt levende som befinner seg i det spesifikke området.
Det var disse stedene våre forfedre sanset. Det var disse stedene
de søkte seg til for å bygge sine
kult- og offerplasser. Disse stedene
ligger høyt og fritt, ikke sjelden
knyttet til vann, ofte på åsrygger og
høyder i landskapet. Det var der de
kjente kraften fra jorden og universet sterkest og slik følte at de var
ett med alle kreftene som de var
klar over både ga og tok liv.
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Våre forfedre sanset også at det
ikke bare var steder som utmerket
seg med stor kraft, men at mange
av disse stedene også var forbundet. Om de hadde noe forestilling,
om at disse stedene var forbundet
med «linjer» er mer uklart. Det
som er klart er at det vi kaller
«linjer», kanskje heller burde sees
på som veien fra et område til det
neste der universets krefter er forsterket. Nærmest som det franske
begrepet «Marche route», «veien å
gå» !
At disse «linjene», som viser retningen mellom de hellige stedene,
faktisk har vært kjent helt fra
forhistorisk tid er uten tvil. De germanske stammene kalte de «Heilige Linien». I Irland var de kjent
som «Fairy paths». I Kina sa de
«Drage linjer» og beskrev det slik
龙线 når de omtalte disse linjene i
gamle dokumenter. I Peru var de
kalt «Ånde linjer», - og Australias
urbefolkning Aboriginene sa disse
veiene mellom sine hellige steder
var «Sang linjer»
Pilane gravfält, et hellig sted brukt
fra steinalderen til jernalder, var
tema i forrige nummer av Kvistgjengeren. Slik så en svensk landskapsmåler for seg feltet i en skisse
fra sent på 1800 tallet. (fig 1) Sammenlignet med Google Earth bildet
under i fig 2 ser vi klart at 1800
talls skissen ikke er i perspektiv
og at flere av steinkonstruksjinene
ikke lenger er synlig.
Figur 1. Pilane gravfelt, sent på
1800 tallet
Dette gravfeltet er orientert 30/210
grader og ligger litt utypisk til i en
lav dalgang mellom klipper helt
ut mot kysten. Google earth bildet
viser også også at det er langt flere
konstruksjoner synlig fra satellitt enn det var mulig å spore på
bakken under oppmåling i 2016
0g 2017. Mye av dette er at det fra
bakkenivå ikke alltid er like lett å

skille naturgitte steinsamlinger fra
de som er bevist plassert i mønster
i tid og rom av mennesker.
Figur 2. Pilane gravfält, oppmålt i
2016, forsterket kontrast og infrarødt lys
Et annet interessant sted er Åbrott /
Kville domarring. Dette kultstedet
er preliminært tidfestet til «jernalder». Lik Pilane er også dette
stedet utypisk plassert i en dalgang. På fjellene rundt, i dag godt
skjult av vegetasjon, er det utallige
«leydarsteinar» som i samspill med
steinene i sirkelen fungerer som
overrettmerker for sol, måne og
stjerner ved gitte datoer gjennom
året. (fig 3)
Figur 3. Kville «domarring»,
Åbrott. 1920 tallet. Med «leydarstein» oppe på fjellet (øverst til
høyre i bildet)
Fra enda lenger tilbake i tid finnes
det på det som i dag er den Svenske siden av grensen utallige spor
av de første Skandinavers forhold
til hellige steder og rituell geometri. Av årsaker som i dag er ukjent
er det ikke mange av disse steinalder plassene der de begravde sine
døde å finne i Norge. Nesten alle
som er kjent i Skandinavia befinner
seg i det som i dag er Syd Sverige.
Figur 4. Dysse (dös) fra steinalderen, Vrångstad
Dyssen i Vrångstad er en av tre
som befinner seg nær hverandre,
liggende på linje, i det samme
området. Steinkonstruksjonen er
skipsformet og er orientert 40/220
grader i landskapet. 40 grader nord
er mot soloppgang over fjellet
inntil, ved Solsnu på sommeren.
Den trekantede steinen på toppen
av dyssen, ligger som et lokk, og
balanserer selv etter nær 8000 år
stødig på selve gravkammeret.
Den tilhogde teinen er orienter
320/160/266 grader. Og her kommer det litt merkelig geometri inn
i bildet. √320²+160²=357 ! Altså

«Nord». 266 grader på steinen
er rett mot et punkt i landskapet
der solen går ned ved vår- og
høstjevndøgn.
Vårt bilde av steinaldermenneskene
må revideres betraktelig fra skolebøkenes unyanserte bilde av de
første skandinaver som huleboere
og villmenn. Dette var mennesker
som kjente til naturens egne krefter
og symboler, - og som ikke på noen
måte var ukjent med geometri og
hvordan de skulle flytte stein på
opptil titalls tonn rundt i landskapet for å tilpasse det med naturens
egne kraftfelt.
Mer om dette i neste nummer.
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På Hunnfeltet är registrerat mer
än 150 synliga fornminnen men
mycket mer finns undere backen.
På höjden ovanför ligger en fornborg med fantastisk utsikt över
havet.
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Vid konventen får jag ofta frågor var tidigare konvent varit förlagda.
Här kommer en lista.
1994	Ljungskile folkhögskola, Ljungskile
1995	Lövudden Västerås
1996 Axevalla folkhögskola, Axvall
1997 Visingsö folkhögskola, Visingsö
1998 Sätra Brunn kurort, Sala
1999	Ljungskile folkhögskola, Ljungskile
2000 Sätra Brunn kurort, Sala
2001 Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping
2002 Sätra Brunn kurort, Sala
2003 Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping
2004 Green Hotell, Tällberg
2005 Flämslätts stiftsgård, Lerdala
2006 Garpenbergs herrgård, Garpenberg
2007 Flämslätts stiftsgård, Lerdala
2008	Hotell Åhusstrand, Åhus
2009 Säter Folkets hus
2010 Flämslätts stiftsgår, Lerdala
2011 Rättviks stiftsgård, Rättvk
2012 Sandvikengården, Edane
2013 Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping
2014 Grövelsjöns fjällstation, Idre
2015	Hotell Örensbaden, Örserum
2016 Älvkarleby hotell
2017 Vrigstad hotell, Vrigstad
2018 Ramnäs hotell, Ramnäs
2018-05-01/Anita
1919 ?
1920 ?
1921 ?
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Förslag till
---styrelsen

RESSUGEN?
Paula hade lagt ut listor för
intresseanmälan till olika resor
på konventet i Ramnäs.
Listorna kom bort. Här kommer
dock en ny möjlighet att gör intresseanmälan till följande resor.
Resa till Bosnien i maj 2019
Resa till Peru med Titicacasjön
12 april----22 april 2019
Kontakta Paula Rabenius om
intresse finns på
Tel. 073-5075420 eller mail
paularabenius@hotmail.com .

